شبكه بهداشت ودرمان شهرستان تايباد
« صـورتجـلسه »
عنوان جلسه  :جلسه هم اندیشی هفته سالمت مردان(ایران)
تاريخ جلسه :

1400/10/30

محل جلسه  :دفترمعاونت محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان تايباد

حاضرين  :آقای عبدهللا شيخ جامی (سرپرست محترم مرکز بهداشت) ،آقای مسعود تيموری(مسئول واحد بيماريها)  ،آقای آخوندزاده(مسئول
اموزش سالمت)  ،آقای مهندس طحان (مسئول سالمت محيط و کار)  ،آقای وحيد سيفی (مسئول واحد باليا)  ،آقای جواد قرايی(مسئول امور
عمومی)  ،آقای علی اکبر وظيفه مند(مدير محترم بهورزی)  ،خانم سميرا هاديزاده(مسئول واحد توسعه شبکه)،خانم آرزو جامی(مسئول
سالمت روان)  ،خانم هانيه کبودانی( مسئول واحد تغذيه)  ،خانم فاطمه براتی(مسئول واحد سالمت خانواده)

رديف

مصوبات

مسئول پيگيري
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ارسال باورهای نادرست واکسيناسيون و در مقابل واقعيت آن بصورت روزانه در فضای مجازی

واحد آموزش
روابط عمومی شبکه

2

اطالع رسانی تاثيرات واکسن در پيشگيری از مرگ به دنبال کرونا در فضای مجازی بر اساس شواهد
علمی

دبير کميته علمی
شهرستان

3

مکاتبه با جهاد کشاورزی و ارسال مطالب آموزشی در خصوص ارتباط سموم و سرطان ها جهت استفاده
در گروههای مجازی اداری

واحد سالمت خانواده
واحد بهداشت محيط

4

اطالع رسانی هفته سالمت مردان با تاکيد بر شعار هفته در ستاد کرونای شهرستان

معاونت محترم بهداشتی
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نظر سنجی در فضای مجازی در خصوص علت عدم تزريق واکسن کوويد در طول هفته سالمت مردان
ارسال متن کوتاه آموزشی سالمت روان جهت بارگزاری در سايت شبکه و فضای مجازی در طول هفته
تقدير از مراقب سالمت مرد نمونه در زمينه واکسيناسيون کوويد
ارسال مطالب آموزشی اهميت تغذيه در پيشگيری از سرطان های شايع در مردان
چاپ تراکت شعار هفته جهت اطالع رسانی و استفاده در تيم کوهنوردی شبکه
درج شعار هفته در سربرگ مکاتبات اداری در طول هفته
هماهنگی با شهرداری در خصوص درج شعار هفته سالمت مردان در تاکسيرانی و راه اندازی کارناوال
با تاکيد بر اطالع رسانی و اهميت واکسيناسيون کوويد 19
برگزاری جلسه حضوری با مديريت درمانگاه نبی اکرم (صلی هللا) جهت مشارکت در هفته سالمت مردان
تکميل پرسشنامه جهت سنجش سطح سواد سالمت مردان در مناطقی که جهت واکسيناسيون همکاری
ندارند
انجام بازديد مشترک از شرکت تاکسيرانی و اصناف و بررسی واکسيناسيون آنها در طول هفته
ارزيابی وضعيت سالمت کارکنان ادارات با تاکيد بر واکسيناسيون کوويد
مکاتبه با شرکت در خصوص چاپ بنر هفته سالمت مردان و اطالع رسانی در بيلبورد شهری

واحد آموزش
واحد سالمت روان
واحد توسعه شبکه
واحد تغذيه
واحد سالمت خانواده
واحد های ستادی
واحد سالمت خانواده
واحد توسعه شبکه
واحد سالمت خانواده
معاونت محترم بهداشتی
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واحد سالمت خانواده

